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S  T A T U  T 

Z WIĄ Z KU  GM IN  „RA D OM KA ”

Rozdział 1

ORGANIZACJA ZWIĄZKU

§ 1.1. Statutem niniejszym rządzi się Związek Międzygminny organizowany pod 

nazwą „Związku Gmin Radomka” zwany dalej Związkiem.

2. Członkami Związku są Gminy wyszczególnione w załączniku do niniejszego 

statut stanowiący jego integralną część.

§ 2.1. Związek jest organizowany w oparciu o zasady określone w ustawie o 

samorządzie terytorialnym /jedn. Tekst z 1996r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi 

zmianami/.

2. Związek posiada osobowość prawną

3. Związek może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania

4. Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza 

zadania o charakterze użyteczności publicznej.

5. Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o budżet zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budżetowego i wydanymi do niego aktami 

wykonawczymi.

§ 3.1. Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie 

ochrony środowiska, a w szczególności:

1/ opracowywanie i realizacja programu retencji rzeki Radomki i jej dopływów,

2/ ochrona różnorodności przyrodniczej flory i fauny,

3/ podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz zanieczyszczeń stałych,
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4/ tworzenie warunków dla rozwoju turystyki,

5/ wspólne występowanie do organów ustawodawczych w celu nowelizacji istniejącego 

prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

6/ poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska,

7/ rozwój gospodarczy na zasadach ekorozwoju,

8/ prawidłowe wykorzystanie i gospodarka zasobami wodnymi,

9/ promocja gmin.

2. Zadania wymienione w ust. 1 będą realizowane w zależności od dysponowanych 

przez Związek środków finansowych.

Gospodarka środkami finansowymi Związku prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami dotyczącymi dysponowania środkami publicznymi.

§ 4. Związek został utworzony na czas nieokreślony.

§ 5. Siedzibą Związku jest Gmina Przytyk.

§ 6.1. Poszczególni członkowie Związku wnoszą wpisowe w wysokości 500 złotych.

2. Członkowie Związku są zobowiązani do wniesienia wpisowego w terminie 14 dni 

od daty ogłoszenia Statutu Związku.

Rozdział II

ORGANY ZWIĄZKU

§ 7.1. Związek posiada następujące organy:

Zgromadzenie Związku zwane dalej „Zgromadzeniem”, które jest organem stanowiącym i 

kontrolnym Związku, Zarząd Związku, zwanym dalej „Zarządem”, który jest organem 

wykonawczym Związku.

2. Zgromadzenie kontroluje działalność Związku i podporządkowanych mu 

jednostek.

§ 8.1. W skład Zgromadzenia wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin 

uczestniczących w Związku oraz po jednej osobie wytypowanej przez rady gmin.

2. Pracownicy Związku nie mogą być członkami Zgromadzenia.
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3. Osoba będąca przedstawicielem jednego z członków Związku nie może być 

równocześnie przedstawicielem innego jego członka. 

§ 9. Kadencja Zgromadzenia wynosi 4 lata.

§ 10.1. Przy zmianie składu rad gminnych, wybrani przez te organy przedstawiciele 

w Zgromadzeniu zatrzymują swój mandat dalej, aż do upływu kadencji, chyba że 

odnowione w swoim składzie rady postanowią inaczej. 

2. W takim przypadku nowo wybrani przez rady gminne przedstawiciele w 

Zgromadzeniu otrzymują mandat tylko do końca kadencji.

§ 11.1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów 

statutowej liczby członków Zgromadzenia.

§ 12.1. Każdy przedstawiciel w Zgromadzeniu posiada jeden głos stanowiący.

2. Przedstawiciel Zgromadzenia wyłączony jest z głosowania przy podejmowaniu 

Uchwał, jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 24 § 1 pkt 1, 4, 5, 6, 7 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego.

§ 13. Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

A. Ustanowienie regulaminów czynności własnych i regulaminu Zarządu.

B. Wybór i odwoływanie Zarządu.

C. Ustanawianie regulaminów określających szczegółowe zasady korzystania z obiektów i 

     urządzeń stanowiących własność Związku.

D. Zbywanie i obciążanie majątku Związku, przyjmowanie na jego rzecz darowizn i        

     zapisów.

E. Obejmowanie zarządów fundacji.

F.  Ustalenie budżetu Związku oraz udzielanie zgody na wydatki nieprzewidziane.

G. Stanowienie o używaniu funduszy Związku w granicach ustawowych oraz o        

     przeznaczeniu dochodów powstałych z działalności Związku i pokrywaniu strat.

H. Stanowienie w sprawach wniosków o zaciąganiu pożyczek.

I.   Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu.

J.  Udzielanie upoważnień do podpisywania dokumentów mocą których Związek zaciąga    

     zobowiązania, udzielanie pełnomocnictw upoważniających do zaciągania zobowiązań    
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     jak również do działania w imieniu Związku oraz podpisywania innych dokumentów.

K. Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Związku.

L. Występowanie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru   

     Związku za pośrednictwem organu nadzoru.

Ł  Ustalanie zmian statutowych.

M. Wnioskowanie do rad gmin, będących członkami Związku o przyjęciu i skreśleniu   

      członków Związku.

N.  Powoływanie skarbnika, komisji rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

§ 14. Zgromadzenie może do poszczególnych spraw powoływać ze swego grona 

Komisje.

15.1 Posiedzenie zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia. 

Zgromadzenie w tajnym głosowaniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego 

Zgromadzenia. Pierwsze Zgromadzenie Związku Zwołuje wyznaczony przedstawiciel przez 

Grupę Roboczą ,,Związku Gmin Radomka”.

2. O zwołaniu posiedzenia przedstawiciele w zgromadzeniu powinni być 

powiadomieni pisemnie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad. Jednocześnie 

powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne dokumenty i materiały.

3. Zwyczajne posiedzenie Zgromadzenia powinny być zwoływane przynajmniej 

cztery razy w roku

4. Przewodniczący Zgromadzenia ma obowiązek zwołać posiedzenie zgromadzenia 

na wniosek:

a/ Zarządu

b/ Komisji Rewizyjnej

c/ łączny wniosek ¼ przedstawicieli zgromadzenia

§ 16. Posiedzenia zgromadzenia muszą być protokołowane.

Protokół sporządza się w toku posiedzenia, na następnym posiedzeniu winien być 

odczytany i przyjęty przez zgromadzenie.

  § 17.1. Zgromadzenie sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Zarządu poprzez 

Komisję Rewizyjną zgodnie z §  7 pkt 2 statutu.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych na 4 lata.

4



Komisję Rewizyjną powołuje i odwołuje Zgromadzenie.

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu i 

pracownicy Związku. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby spoza 

zgromadzenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą prowadzić własnej działalności 

zarobkowej wykorzystując do jej prowadzenia mienie Związku, jeżeli mienie to byłoby 

objęte dzierżawą, najmu lub innym stosunkiem cywilno – prawnym.

 § 18.1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy pełnym 

składzie Komisji. Posiedzenia i uchwały Komisji Rewizyjnej powinny być protokołowane.

2. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie zgromadzeniu, 

przesyłając jednocześnie odpis sprawozdania Zarządowi.

§ 19. Zarząd składa się z przedstawicieli gmin w liczbie 5 osób, w tym 

Przewodniczącego Zarządu Związku.

§ 20.1. Zarząd wybierany jest na okres 4 lat przez zgromadzenie.

2. Przy wyborze i odwołaniu Zarządu  Związku stosuje się odpowiednie przepisy 

ustawy o samorządzie terytorialnym. 

§ 21. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie czynności określone Ustawą o 

samorządzie terytorialnym, a w szczególności:

a/ wykonywanie Uchwał zgromadzenia

b/ zarządzanie majątkiem Związku w oparciu o normy prawa, także zasady niniejszego    

    Statutu i Uchwały Zgromadzenia.

c/ sporządzenie  projektu budżetu Związku i przedstawienie Zgromadzeniu sprawozdania z  

    wykonania budżetu Związku

d/ składanie zgromadzeniu w terminie sprawozdań z działalności i stanu majątku Związku

e/ ustalenie ilości stanowisk pracy dla pracowników administracyjnych Związku i   

    wysokości ich wynagrodzenia

f/ podejmowanie decyzji o wszczęciu sporów prawnych i udzielania pełnomocnictw  

   pełnomocnikom procesowym lub pełnomocnikom prawnym, jeżeli spór toczy się poza    

   organami orzekającymi.    

§ 22. Członkowie zarządu i pracownicy Związku są pracownikami samorządowymi 

w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych
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§  23.1. Przewodniczący Zarządu pełni obowiązki i posiada uprawnienia określone 

w art. 73 ust. 4 ustawy o samorządzie terytorialnym, a w szczególności:

A. reprezentuje Związek na zewnątrz

B. uczestniczy w posiedzeniach zgromadzenia

C. prowadzi w interesie Związku korespondencję i podpisuje pisma, dokumenty i   

    ogłoszenia

D. jest zwierzchnikiem pracowników Związku

2. Do ważności czynności prawnej, mocą której Związek zaciąga zobowiązania 

wobec osób trzecich potrzebny jest podpis Przewodniczącego i podpis jednego członka 

Zarządu. Wyżej wymieniona czynność wymaga także kontrasygnaty skarbnika.

3. Do przewodniczącego Zarządu Związku stosuje się odpowiednie przepisy 

dotyczące prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 24. Każdy członek Zarządu ma prawo: 

A. brać udział w obradach i głosowaniach zgromadzenia,

B. przedstawiać zadania i składać wnioski na posiedzeniach

§ 25. Każdy członek ma obowiązek:

A. wpłacić wpisowe i uiszczać przypadające nań składki

B. na swym obszarze użyczać pomocy organom Związku w przeprowadzaniu zadań  

    Związku

C. stosować się do statutu, przyjętych regulaminów oraz prawnie podjętych postanowień 

     Związku.
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Rozdział IV

MAJĄTEK I GOSPODARKA ZAWIĄZKU

§ 26.1. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i powinien być 

odrębnie zarządzany.

2. Urządzenia i obiekty Związku służą do realizacji zadań statutowych i są 

równodostępne dla wszystkich członków Związku.

Po zaspokojeniu potrzeb Związku mogą być użytkowane odpłatnie przez inne gminy, nie 

zrzeszone w Związku.

3. Księgowość Związku winna być prowadzona odrębnie od księgowości członków 

Związku.

§ 27. Dochody majątku Związku winny być użyte na prowadzenie działalności i 

utrzymanie  związku. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje 

zgromadzenie.

§ 28. Dochody Związku stanowią:

A. dochody z majątku

B. Świadczenia członków Związku

C. dotacje, darowizny, zapisy

D. inne dochody

§ 29. Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenia członków nie wystarczają na 

pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku według następujących 

zasad:

procentowo według zasad przewidzianych dla świadczeń na rzecz Związku w dwóch ratach 

do 30.V i 31.XII.

W analogiczny sposób dzieli się straty powstałe w wyniku działania Związku.

§ 30. Członkowie Związku obowiązani są uiszczać świadczenia na rzecz Związku 

według następujących zasad:

– 0,2 % rocznego budrzetu gminy

– w dwóch ratach do 30.06. i 31.12

§ 31.1 Zarząd Związku sporządza projekt rocznego budżetu obejmującego wszystkie 

7



dochody i wydatki spodziewane w danym roku.

2. Uchwałę o przyjęciu nowego członka Związku podejmuje zgromadzeniem

3. Uchwała powinna określać?

A. wystąpienie członka ze Zwiążku na podstawie przedłożonej Uchwały Rady Gminy

B. zmiany granic, skutkiem której gmina członek Związku przestaje istnieć

C. rozwiązanie związku

§ 35.1. Zamiar wystąpienia powinien członek oznajmić Związkowi najpóźniej na trzy 

miesiące przed dniem wystąpienia.

2. Wystąpienie ze związku uzależnia się ponadto od dokonania rozliczeń finansowo – 

rzeczowych, które były członek ma w stosunku do Związku

§ 36.1. Usunięcie może nastąpić w razie:

a/ udowodnionego działania na szkodę Związku

b/ nieuiszczania obowiązujących świadczeń na rzecz Związku

c/ niestosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień 

statutu.

§ 37. Zwrot majątku w wypadku ustąpienia lub usunięcia członka ze Związku 

następuje proporcjonalnie do wielkości wniesionego świadczenia

§ 38. Rozwiązania Związku następuje:

§ 39. W przypadku rozwiązania Związku jego majątek, po zaspokojeniu wszystkich 

zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz dotychczasowych członków 

Związku w stosunku do ich świadczeń

§ 40.1.1. likwidatorów związku wyznacza zgromadzenie w uchwale o likwidacji 

związku. Do obowiązków likwidatorów należy przeprowadzanie kontroli dokumentów 

Związku, ustalenie stanu majątku Związku i opracowanie planu likwidacji i jej 

przeprowadzania.

2. Majątek Związku ulegnie podziałowi między wszystkich członków w stosunku 

proporcjonalnym do świadczeń wniesionych przez nich do Związku w okresie działalności.

3. Uchwała zgromadzenia o likwidacji Związku określa sposób dokonania rozliczeń 

wierzytelności i długów oraz kosztów likwidacji Związku proporcjonalnie do wniesionych 

świadczeń.

§ 41. Uchwała zgromadzenia Związku dotycząca likwidacji Związku podejmowana 
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jest bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 42. System nadzoru nad działalnością Związku regulowany jest ustawą o 

samorządzie terytorialnym

§ 43. Niniejszy statut wchodzi  w życie  z datą ogłoszenia.

§ 44. Zmian statutu w tym także wynikających ze zmiany liczby członków Związku 

dokonuje się w trybie określonym dla jego uchwalenia.

    PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

,,ZWIĄZKU GMIN RADOMKA” A. Kapusta     
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W Y K A Z

c z łon k ów  Z wi ąz k u  Gmi n  , ,Rad omk a”

Lp. Nazwa Gminy Liczba ludności Powierzchnia w ha
1. Przytyk 7044 13412
2. Wolanów 7758 7388
3. Wieniawa 5854 10433
4. Przysucha 13790 18131
5. Zakrzew 9600 9635
6. Jedlińsk 12400 13872

Wymienione gminy brały udział w dniu 28 października 1996 roku w pierwszym 

Zgromadzeniu Związku Gmin ,,Radomka”

      PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

,,ZWIĄZKU GMIN RADOMKA” A. Kapusta     
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